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كلمة َشمُّ النِِّسْيِم من القبطية: “ُشْوْم إنِِّسم” ويعد أصل 
من أقدم األعياد التي يحتفل بها المصريون منذ 

حوالي خمسة آالف عام 
وكان  الحياة،  بعث  إلى   – المصريين  قدماء  عند   – يرمز 
المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم هو أول الزمان، أو 

بدء خلق العالم كما كانوا يتصورون.

"االعتدال  مع  ليتوافق  االحتفال  القديم موعد  المصري  حدد 
ويقع  والنهار  الليل  فيه  يتساوى  الذي  اليوم  وهو  الربيعي" 
الفرعوني. فرمنهات  شهر  من  األخير  األسبوع  في 

اليوم  إشراقة شمس  مع  النسيم”  “شم  بعيد  االحتفال  يتحول 
الشعب  طوائف  فيه  تشترك  شعبي،  مهرجان  إلى  الجديد 
والمتنزهات  والحقول  الحدائق  إلى  الناس  فيخرج  المختلفة، 
في  يتناولونها  التي  األطعمة  من  معينة  أنواع  معهم  حاملين 
 ، ذلك اليوم، مثل: البيض، والفسيخ )السمك المملح(، والَخسُّ

والبصل، والمالنة )الُحمُّص األخضر(.

مقدمة تاريخية عن شم النسيم

مقدمة تاريخية عن شم النسيم
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مقدمة تاريخية عن شم النسيم
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وهي أطعمة مصرية ذات طابع خاص ارتبطت بمدلول االحتفال بذلك اليوم – عند الفراعنة - بما يمثله عندهم من الخلق 
والخصب والحياة.

رت بعض برديات منف اإلله “بتاح” – إله الخلق عند الفراعنة - وهو  فالبيض يرمز إلى خلق الحياة من الجماد، وقد صوَّ
يجلس على األرض على شكل البيضة التي شكلها من الجماد.

ولذلك فإن تناول البيض في هذه المناسبة يبدو وكأنه أحد الشعائر المقدسة عند قدماء المصريين، وقد كانوا ينقشون على البيض 
دعواتهم وأمنياتهم للعام الجديد، ويضعون البيض في سالل من سعف النخيل يعلقونها في شرفات المنازل أو في أغصان 

األشجار؛ لتحظى ببركات نور اإلله عند شروقه فيحقق أمنياتهم.
وقد تطورت هذه النقوش - فيما بعد - لتصبح لونًا من الزخرفة الجميلة 

والتلوين البديع للبيض.

أما الفسيخ – أو “السمك المملح” – فقد ظهر بين األطعمة التقليدية 
في االحتفال بالعيد في عهد األسرة الخامسة، مع بدء االهتمام بتقديس 
القدماء براعة شديدة في حفظ األسماك  المصريون  النيل، وقد أظهر 

وتجفيفها وصناعة الفسيخ.

وقد ذكر “هيرودوت” – المؤرخ اليوناني الذي زار مصر في القرن 
الخامس قبل الميالد وكتب عنها - أنهم كانوا يأكلون السمك المملح في 

أعيادهم.
القدماء  المصريون  التي حرص  األطعمة  بين  من  البصل  كان  كذلك 
الحياة وقهر  بإرادة  ارتبط عندهم  المناسبة، وقد  تلك  تناولها في  على 

مقدمة تاريخية عن شم النسيم
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الموت والتغلب على المرض، فكانوا يعلقون البصل في المنازل وعلى الشرفات، كما كانوا يعلقونه حول رقابهم، ويضعونه 
تحت الوسائد، وما زالت تلك العادة منتشرة بين كثير من المصريين حتى اليوم.

وكان الخس من النباتات المفضلة في ذلك اليوم، وقد ُعِرف منذ عصر األسرة الرابعة، وكان يَُسمَّى بالهيروغليفية “عب”، 
واعتبره المصريون القدماء من النباتات المقدسة، فنقشوا صورته تحت أقدام إله التناسل عندهم.

بعض  أنظار  ذلك  لفت  وقد 
العصر  في   – السويد  علماء 
الحديث- فقاموا بإجراء التجارب 
الخس،  نبات  على  والدراسات 
وكشفت تلك البحوث والدراسات 
لهم  ثبت  فقد  عجيبة،  حقيقة  عن 
الخس  بين  وثيقة  عالقة  ثمة  أن 
زيت  أن  واكتشفوا  والخصوبة، 
الجنسية  القوة  في  يزيد  الخس 
)هـ(  فيتامين  على  الحتوائه 
هرمونات  بعض  إلى  باإلضافة 

التناسل.

ومن األطعمة التي حرص قدماء المصريين على تناولها أيًضا في االحتفال بعيد “شم النسيم” نبات الحمص األخضر، وهو ما 
يعرف عند المصريين باسم “المالنة”، وقد جعلوا من نضوج ثمرة الحمص وامتالئها إشارة إلى مقدم الربيع.

مقدمة تاريخية عن شم النسيم
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أواًل : الفسيخ

سكان شمال الوادي المشتغلين بحرفة الصيد إعتاد 
تمليح األسماك في موسم الفيضان

 
◄الطريقة التقليدية النتاج الفسيخ تتلخص في مرحلتين :

   ♦ التفسخ : تملح األسماك تمليحاً جافاً خفيفاً وتترك لمدة 
يومين في الهواء الطلق مما يحدث قدراً من التحلل لألسماك 

كي تكون مقبولة الطعم عند كثير من الناس !!
  ♦ التمليح: تغمراألسماك غمراً جيداً بملح الطعام في أواني 

لمدة شهر ثم تعبأ في عبوات تجارية للتسويق.

§ سلبيات هذه الطريقة التقليدية :
♦ تحلل البروتين في لحوم األسماك.

♦ تأكسد الدهون. 
♦ تكون                          بتركيزات عالية مما يسبب التسمم 
الغذائي وسيتم تناول األمينات الحيوية و خطورتها بالتفصيل 

فيما بعد.
* كل تلك التغيرات تحدث في مرحلة التفسخ

الفسيخ والسردين والرنجة
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تابع: الفسيخ   

◄ طريقة التمليح والتعتيق :
تستخدم في مناطق البرج، البرلس، المنزلة ونبروه

- تدفن األسماك في الرمال وتكون في معزل تام عن أكسجين 
الجو. 

تكون الفرصة مهيأة للبكتريا الالهوائية للنمو والتكاثر.

◄ أعراض التسمم بالفسيخ المحضر بتلك الطريقة :
وضعف  القيء  مع  البطن  في  بآالم  المصحوب  الغثيان   
العضالت والشلل في منطقة الحلق وقد تحدث الوفاة نتيجة 

لتوقف عملية التنفس.

توقف التنفس
 أحد أهم أعراض التسمم

الفسيخ والسردين والرنجة
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كان تمليح  العالم  سواحل  جميع  في  األسماك 
العهد  قبل  األسماك  لحفظ  البدائي  اإلسلوب 

والتجميد.  بالتبريد 

شهري  في  الموسمي  السردين  محصول  كان  مصر  في   ♦
سبتمبر وأكتوبر من كل عام حيث كانت األسماك تهاجر إلى 

السواحل الشمالية في موسم الفيضان. 

بعد  مباشرة  بالتمليح  بحفظها  يقومون  الصيادون  كان   ♦
اصطيادها. ويحفظ السردين عادة بالتمليح المباشر. 

بعد  مباشرة  تمليحة  تم  أنه  بفرض  المملح  السردين  يعد   ♦
األمينات  علي  ويحتوى  الفسيخ  من  ضرراً  أقل  اصطياده 

الحيوية أيضاَ ولكن بكمية أقل.

ثانيًا : السردين المملح

الفسيخ والسردين والرنجة
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ثالثًا : األسماك المدخنة ”الرنجة”
 

األسماك يعد  حفظ  طرق  وأشهر  أهم  من  التدخين 
وتستخدم فيه أنواع معينة من األخشاب مثل أخشاب 

البلوط والزان والسرو والتفاح..إلخ 

يحتوي الدخان في حد ذاته على مواد ال حصر لها ذات أهمية 
المطلوب كما  اللون  المميز وكذلك  الطعم  إحداث  خاصة في 
خاصة  للميكروبات  المقاوم  المواد  هذه  اثر  علينا  يخفى  ال 
الفطريات التي تنمو على األسماك المدخنة في ظل الظروف 
المالئمة من الرطوبة ودرجة الحرارة والفترة المناسبة للنمو 

وظروف التخزين المختلفة. 

البيع لفترات ليست  وألن األسماك المدخنة تظل في محالت 
بالقصيرة في ظل ظروف مالئمة من درجة الحرارة والرطوبة 
- خاصة إذا عرضت وهي دافئة - فإنها مؤهلة للنموالفطري 
عليها وعلى وجه الخصوص تلك الفطريات المفرزة للسموم 
البقع  تعطي  التي  والبنسيلوم  األسبيرجيلوس  فطريات  ومنها 

ذات اللون األخضر واألزرق واألسود واألبيض...إلخ.

قادرة  الفطريات  هذه  أن  بل  الحد  هذا  الخطر عند  يقف  وال 
على إفراز السموم الفطرية في درجات حرارة التخزين.

اإلفرازات حيث  لهذه  الحرارة مثلى  الدرجة من  تلك   وتعد 
قبل  المدخنة  األسماك  أنسجة  داخل  االفرازات  تلك  ترى  ال 

تخزينها مثل سموم االفالتوكسين واألوكراتوكسين 

الفسيخ والسردين والرنجة
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وتجدر االشارة أيضاً إلى أن معظم هذه السموم الفطرية مقاومة 
للحرارة وتظهر أعراضها على المستهلك في الصورة الحادة 
في صورة تقلصات بطنية وحدوث الصفراء  وفقدان الشهية 

ونقص الوزن واألوديما الدموية.

وقد حددت المواصفات العالمية الحدود المسموح بها بالجزء 
بالبليون )20-15 جزء في البليون( وذلك للخطورة الكبيرة 
لهذه السموم حيث أنها تتراكم بالجسم وتسبب له سرطانات 

كبدية وأخرى كلوية.

 مما سبق يتضح لنا أنه ال يجب أن يتم استهالك أي نوع من 
األسماك المدخنة ينمو عليها أي نوع من الفطريات ، وذلك 
تحليل  على  أيضاً  وقدرتها  الفطرية  السموم  هذه  الفرازها 
األنسجة المختلفة لألسماك مما يؤدي أيضاً إلى تزنخ الدهن 

وتحلل البروتين.     

الفسيخ والسردين والرنجة
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األخطار الميكروبية
 لألسماك المملحة والمدخنة
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األخطار الميكروبية  :أهم 
  ♦ المكور العنقودي الذهبي

     ♦ كلوستريديم بوتيولينم
     ♦ السالمونيلال 

     ♦ ليستيريا مونوسيتوجين 

أوال :المكور العنقودي الذهبي
- تحدث حاالت التسمم به بعد مدة تتراوح ما بين إثنين إلي 

أربع ساعات.

ثانياً : كلوستريديم بوتيولينم
- يتواجد هذا الميكروب بالبيئة الطبيعية لألسماك.

- عند تمليح األسماك أو تدخينها تدخيناً بارداً ثم تخزينهاعند 
درجة أعلى من 3.3 مئوية يتكاثر الميكروب ويتمكن من إفراز 

سمومه.

◄أعراض التسمم )البوتيولزم(
)كما سبق وتناولناها عند الحديث عن الفسيخ (:

* الغثيان المصحوب بآالم بالبطن مع القيء.
* ضعف العضالت والشلل في منطقة الحلق وقد تحدث الوفاة 

نتيجة لتوقف عملية التنفس.
* قد تظهر األعراض بعد مرور ست ساعات 

* يمكن حماية المستهلك بتدخين األسماك عند حرارة ال 
تقل عن 88 درجة ولمدة نصف ساعة أو بتمليح األسماك 

األخطار الميكروبية والطفيليةاألخطار الميكروبية والطفيليةاألخطار الميكروبية والطفيلية
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ثالثاً : السالمونيال
من  القريبة  بالمياه  تعيش  التي  األسماك  في  نسبتها  تزيد   ♦

شواطيء األنهار والبحار.
♦ البحيرات تكون معرضة للتلوث بتلك الميكروبات خاصة 

في األماكن المأهولة بالسكان.

◄األعراض هي : الحمى والصداع مع القيء واإلسهال 
♦ قد تظهر األعراض بعد 6 ساعات.

رابعاً : ليستيريا مونوسيتوجين
األسماك  هي  بالميكروب  لإلصابة  قابلية  األسماك  أكثر   ♦

المدخنة عند درجات حرارة منخفضة.

♦ معظم حاالت االصابة تكون بين النساء الحوامل واألطفال 
الرضع والمسنين واألشخاص ذوي المناعة المنخفضة 

♦ تصل نسبة الوفيات من المصابين إلى 20%.

األخطار الميكروبية والطفيليةاألخطار الميكروبية والطفيليةاألخطار الميكروبية والطفيلية

₪ طفل مصاب بالليستريا ₪ 
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األمراض الطفيلية
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تسبب األسماك إصابة اإلنسان بعدة أنواع من الديدان :قد     
 ♦ الديدان المفلطحة
  ♦ الديدان الشريطية

     ♦ الديدان االسطوانية

◄ الديدان المفلطحة
♦ ال يمكن تجاهل دور األسماك كعائل للديدان المفلطحة

♦  كثير من حويصالت الطفيليات المفلطحة تنتقل إلى اإلنسان 
عن طريق األسماك مؤدية ألمراض خطيرة

تتحوصل  الهيتروفيس  طفيل  يرقات  أن  المعروف  ومن 
بعضالت أسماك البوري، وتحدث عدوى اإلنسان عند تناوله 
لألسماك المصابة دون معاملتها بحرارة كافية لقتل الطفيل. 
أسماك  تصيب  التي  المفلطحة  الديدان  من  العديد  وهناك 

السالمون وتنتقل بدورها إلى اإلنسان.

◄الديدان الشريطية
♦ تنتقل إلى اإلنسان عن طريق األسماك , ويتواجد الطور 
المعدي لتلك الديدان بأسماك المياه العذبة وبعض اسماك المياة 

المالحة ومنها أسماك السالمون.

◄الديدان االسطوانية
♦ من األمراض الطفيلية التي تنتقل إلى اإلنسان عن طريق 
تناوله  عند  اإلنسان  في  العدوى  وتحدث  األسماك  استهالك 

لألسماك المصابة بيرقات هذه الديدان. 
♦ أسماك الرنجة والسالمون والماكريل تعتبر العائل الوسيط 

للطفيل.
والتي  المصابة  األسماك  هي  للعدوي  األساسي  المصدر   ♦
تستهلك طازجة وكذلك أسماك الرنجة المملحة تمليحا خفيفاً. 

األخطار الميكروبية والطفيلية

₪ ديدان تنمو علي لحم الرنجة ₪



17

الغش والتدليس في األسماك
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من شم  أكثر  فعمره  المصرية  األعياد  أقدم  هو  النسيم 
االحتفال  السنين وسيناريو  خمسة آالف عام وتمر 

به كما هو “ بيض وبصل فسيخ ورنجة”...

 ثم نداءات وتحذيرات من المسئولين: “احذروا من الغش.. 
احذروا من التدليس” حتى يمر هذا اليوم بسالم وبال مشاكل 
من  والعديد  العديد  تحدث  ذلك  ورغم  للمستهلكين.  صحية 

حاالت التسمم والوفيات سنوياً.

◄ الغش والتدليس
التدليس هو استبدال 
الذي هو أدني بالذي 
ويكون  خير  هو 
ذلك غالبا من خالل 
اسماك  استخدام 
السمك"  "كلب 
الشائعة  وهي 
الملوحة  لتصنيع 
الفسيخ  تصنيع  في 
أسماك  من  بدال 
والطوبار  البوري 

غالية الثمن وعالية القيمة أو اسماك أخرى مشابهة مثل البني 
واللبيس.

أو  التصنيع  في  فاسدة  أسماك  باستخدام  فيكون  الغش  أما   
تصنيعها بطريقة غير سليمة وعرضها للبيع مما يحمل خطورة 
صحية على المستهلك. ومن أشهر حاالت الغش في الرنجة 
تعريضها  ثم  فضية  أو  ذهبية  معدنية  بصبغات  هو طالءها 

لنشارة الخشب المشتعلة بغية منح السمك طعما مدخناً.

◄األسماك المدخنة 
تعد الرنجة من أشهر األسماك المدخنة , وتصنع من أسماك 

الهارنج المستوردة المجمدة . 
 والتدخين له تأثير حافظ باالضافة إلى تجهيز ونضج األسماك. 
بطريقة  األسماك  من  العالم  انتاج  من   2% حوالي  ويعامل 

التدخين.

إنبعاث  الفاسدة  المدخنة  األسماك  في  الفساد  مظاهر  ومن   
رائحة كريهة خاصة عند ادخال سيخ بامتداد العمود الفقري 

وشم رائحتة بعد نزعة وتكون صور الفساد كالتالي ˂˂

الغش والتدليس في األسماك
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ومن أهم مظاهر الفساد في األسماك المملحة:
الصدأ: وهو أكثر أنواع الفساد شيوعاً ويؤدي لمذاق غير   .1

جيد ورائحة زنخة للدهن.
االحمرار: ظهور طبقة مخاطية ذات رائحة كريهة غير   .2
المحبة  الميكروبات  السمكة بسبب نمو  مرغوبة على سطح 

للملح  
التصبن : ويتميز بظهور طبقة مخاطية ذات رائحة غير   .3

طبيعية على سطح السمكة.
التعفن : وهو الشائع حيث يحدث احمرار في لون اللحم   .4

بالقرب من العمود الفقري مع ظهور رائحة عفنة.

تعفن جاف:  .1
 وفيه يفقد الجلد لمعانه ويأخذ اللون البني ويكون مغطى بطبقة 
أصفر  ولونها  منفرة  رائحتها  فتصبح  العضالت  أما  زيتيه. 

يميل إلى البني.

تعفن رطب:  .2
لزوجة  إلى  باالضافة  كريهة  العضالت  رائحة  تكون  وفيه   

محتويات التجويف البطني مع رائحة منفره.

♦ وفي الحالتين - التعفن الجاف والرطب - تكون األسماك 
غير صالحة لالستهالك اآلدمي.

◄ أما األسماك المملحة فقد تكون :
مملحة مخللة : مثل السردين، الفسيخ )البوري( والملوحة   .1

)كلب السمك(
مملحة مجففة : مثل البكاله  .2

تحلل  على   - قبل  من  ذكرنا  كما   - الفسيخ  اعداد  ويعتمد 
األسماك في عملية تعرف بالتفسخ ثم عملية التمليح وتصل 

فترة الصالحية إلى حوالي عام.

الغش والتدليس في األسماك
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أسماك مملحة فاسدة أسماك مملحة طازجة
أو مر عليها أكثر من عام

متعكرة بشدةعكارة بسيطةالعينين

اصفر يميل للبنيلونها أصفرعدسة العين

متجعد وغرويالمع وناعمالجلد

سهل التفكك ولزج القواممتماسكلحم السمكة

 بني محمر أو أحمر مزرقوردي المعلون اللحم

زنخةملحية مميزةالرائحة

حلو لتكون الجلسرينملحيالطعم

غير صالحة لالستهالك اآلدميصالحة لالستهالك اآلدميالحكم

الفرق بين األسماك المملحة الحديثة والفاسدة
 أو القديمة )التى مر عليها أكثر من عام(.

الغش والتدليس في األسماك
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التغيرات الكيميائية والسموم الفطرية
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التغيرات في األسماك المملحة  أوالً   
زمن  منذ  األسماك  حفظ  في  التمليح  استخدم 
بعيد ،فقد استخدمه قدماء المصريين ويعد من أقدم الطرق 

المستخدمة في حفظ األسماك.
لحفظ  كاف  التركيز  وهذا   6% إلي  الملح  نسبة  وتصل   
الفسيخ  مصنعي  من  الكثير  ولكن  عام  لفترة  األسماك 
والسردين ال يراعوا وصول الملح إلي تلك النسبة بمنتجاتهم،  
وتقوم الشوائب الموجودة مع ملح الطعام بتقليل قدرته علي 
على  سلباً  يؤثر  مما   ، المملحة  األسماك  أنسجة  اختراق 

جودة تلك األسماك المملحة.

 وال تلعب شوائب الملح  دوراً في التأثير علي جودة األسماك 
المملحة فقط بل إن ماتحتويه تلك األمالح من ميكروبات له 

أثر كبير في جودة تلك األسماك. 

 ♦ ويستخدم الملح في صورتين : 
 - التحليل لألسماك الدهنية 

 - والتمليح لألسماك غير الدهنية

الملح  يرش  حيث  خاصة  براميل  في  األسماك  توضع   §
بعد أن يوضع  الفسيخ  بين طبقات األسماك كما في حالة 

في الهواء الطلق على الرمال حتى يتم تفسخه وينتج من 
هذه العملية سائل مخلل تتكاثر به البكتريا المحبة للملوحة 

بأعداد كبيرة. 
الخاصة  األنسجة  المختلفة  الميكروبات  تخترق   ♦ 
باألسماك وتنتج اللون األحمر بفعل بعض أنواع البكتيريا 
)السيراتيا( كما تنمو أنواع أخرى من الميكروبات المحللة 

للبروتين والمنتجة للطعم والنكهه المميزة.

التغيرات الكميائية
 والسموم الفطرية
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ا- السردين المملح
طبقات  في  غسيل  بدون  ويرص  مواسمه  في  تمليحه  يتم 
ويظهر  بذلك  براميل خاصة  في  ترص  ثم  الملح  يفصلها 
على  يظل  ثم  التمليح،  من  ساعة   24 بعد  الملحي  السائل 

حالته لمدة شهرين تصلح بعدها األسماك لالستهالك.

وتفقد األسماك المملحة عامة أثناء التمليح نسبة كبيرة من 
العناصر الغذائية والفيتامينات الذائبة في الماء وكذلك بعض 

البروتينات في سائل التخليل الذي يتم فقده أثناء التمليح 
والدهون  البروتينات  نسبة  ثلث  األسماك حوالي  تفقد  وقد 
بها بسبب التحلل اإلنزيمي والنشاط البكتيري مما يقلل من 

قيمتها الغذائية بشكل كبير.

ب- الفسيخ
األزل  قديم  منذ  المصريين  به  أشتهر  الذي  الفسيخ  يصنع 
ويكثر تناوله في مناسبات شم النسيم والرحالت الصيفيه 

بطريقتين 

◄ ثانياً : التغيرات في األسماك المدخنة

التغيرات الكميائية
 والسموم الفطرية

₪ سمكة فقدت قيمتها الغذائية ₪
 )صورة تعبيرية( 
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األمينات الحيوية في األسماك المملحة والمدخنة



25

الدورة الدموية )يقل ضغط الدم(.  .3
أعراض عصبية )صداع(.  .4

بالتسمم  شيوعا  الغذائية  المواد  أكثر  من  األسماك  وتعتبر 
باالمينات الحيوية واألمينات الثانوية ويمكن أن تؤدي إلي 

تكون بعض المواد المسرطنة
يعتبر الهستامين من أكثر األمينات الحيوية سمية فى األغذية 

وتأثيره السام يعتمد على :
♦ الكمية المستهلكة 

♦ وجود بعض األمينات االخرى. 

 

معين هى  انزيم  بفعل  تتكون  نيتروجينية  مركبات 
تفرزه بعض الميكروبات 

◄ متطلبات تكون االمينات الحيوية:-
وجود األحماض األمينية الحرة.  .1

وجود إنزيم معين تفرزه بعض الميكروبات.  .2
تركيز  درجة   - - رطوبة  )حرارة  المناسبة  الظروف   .3

آيون الهيدروجين - االكسجين( 

◄أهمية األمينات الحيوية:-
مصدر للنيتروجين.  .1

تدخل فى تكوين بعض الهرمونات واألحماض النووية   .2
والبروتينات.

بعض انواع األمينات الحيوية مسئولة عن نكهة الغذاء.  .3
خاصة  الحيوية  باالمينات  الغذائى  التسمم  ◄أعراض 

الهستامين:
 ، "هرش"  حكة  الوجة،  )إحمرار  جلدية  أعراض   .1

ارتيكاريا، إستسقاء، التهاب موضعى(.
أعراض معدية معوية )آالم بالبطن، غثيان، قىء(.  .2

األمينات الحيوية
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اإلعداد الوقائي ألسماك شم النسيم
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◄ التمليح :
من  ويتم  التجفيف  و  للتدخين  أولية  عملية  التمليح  يعتبر 
خالل مجموعة من الخطوات التى تشمل الغسل والتجويف، 
ثم توضع األسماك فى الملح مباشرة أو فى محلول شديد 

الملوحة حيث يسمح له بتخلل لحوم تلك األسماك.

ولملح الطعام تأثير مثبط للنمو البكتريا لذا تحفظ األسماك 
لفترة طويلة باستخدام الملح بتركيزات عالية.

للبروتين تعتبر  الهامة  المصادر  من  األسماك 
يحتوى  والذى  القيمة  عالى  الحيوانى 

على األحماض األمينية المحتوية على الكبريت.

مما  المشبعة  الشحوم  من  القليل  األسماك  دهون  تحوى   
يؤدي إلى خفض الكوليسترول فى الدم وبالتالي يقلل من 

إحتماالت اإلصابة بأمراض القلب.

تعد األسماك من أكثر األطعمة قابلية للفساد حيث أنها تهاجم 
سريعاً بالميكروبات المسببة للفساد مما يؤدى لفقد كميات 

كبيرة منها لعدم صالحيتها لإلستهالك اآلدمى. 

حسية  تغيرات  بظهور  مصحوباً  يكون  األسماك  وفساد 
واضحة وغير مرغوبة ولكى ال تحدث هذه التغيرات فإنه 
يمكن حفظ األسماك بطرق عديدة يمكن تقسيمها إلى طرق 

فيزيائية و كيميائية أو اإلثنين معاً.

ومن أمثلة الطرق الفيزيائية التبريد و التجميد و التجفيف 
أما طرق الحفظ الكيميائية فهى التمليح و التدخين.

اإلعداد الو�قائي لألسماك
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♦ ما هى عالقة الملح بالبكتريا؟
بكتريا كارهة للملوحة : وتلك التى ال تستطيع النمو  هناك أ - 
معظم  وتشمل   6% من  أعلى  تركيزه  ملحى  محلول  فى 

البكتريا المرضية ومعظم البكتريا المسببة للفساد

البكتريا المقاومة للملوحة: ب - 
األنواع  وبعض  المتحوصلة  البكتريا  على  تشتمل  و   
الالهوائية خاصة  وهذه لها القدرة على النمو عند تركيزات 

أعلى من %6 و حتى درجة التشبع.

البكتريا المحبة للملوحة : ج - 
يتم  لها  األمثل  النمو  و  الملح  فى غياب  النمو  تستطيع  ال 

تقريباً عند حوالى تركيز ملحى 2%.

◄ التدخين:
بمزيج  ويتم  األسماك  حفظ  أهم طرق  من  التدخين  يعتبر 
من التجفيف وتراكم كيماويات تنتج طبيعياً من اإلحتراق 

الحرارى لبعض المواد العضوية.

 وهناك 3 طرق لتمليح األسماك:
الكاملة صغيرة  الجاف: يستخدم فى األسماك  التمليح   .1
الحجم عن طريق خلطها بملح الطعام )مثل تمليح السردين(.

فى  األسماك  غمر  عن طريق  وذلك  الرطب:  التمليح   .2
محلول ملحى. 

بالملح  األسماك  خلط  فيه  ويتم  المشترك:  التمليح   .3
متوسطة  األسماك  حالة  فى  ويستخدم  الملحى  والمحلول 

الحجم.

اإلعداد الو�قائي لألسماك
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التجفيف لمدة ساعة إلي ساعة ونصف و بعدها تدخن عند 
درجة حرارة من °140-100م لمدة من ساعة إلي ساعة 

ونصف أيضاً.

§ البطارخ:
 تخلل فى محلول ملحى ثم تعرض للدخان لمدة نصف ساعة 
و مدة صالحيتها قصيرة جداً، لذلك كان من الضرورى 

حفظها بالثالجات.

§ ثعابين السمك:
 يقطع الثعبان إلى أطوال قصيرة أو يظل كامالً ثم يزال 
المخاط بالغسيل الجيد بالماء ،و يملح لمدة من نصف إلى 

♦ هناك طريقتين للتدخين:
-1 التدخين الساخن ) التدخين السريع(:

يغسل السمك الطازج فى محلول ملحى حيث يوضع به ثم 
يعلق على سيخ لمدة قصيرة ليجف ثم يدخن فى فرن خاص 
عند درجة حرارة من °95-85م لمدة عدة ساعات بنشارة 

خشب خاصة للتدخين )مثل خشب البلوط(.

و  التجفيف  بعد  به  الماء  نسبة  ربع  حوالى  السمك  يفقد 
التسخين. و درجة الحرارة العالية تقضى على البكتريا و 

ال يبقى باللحم إال عدد قليل منها.

مدة صالحية السمك المدخن من ثالث إلي أربع أيام. و إذا 
تم تخزينها بالتبريد فهذا يزيد مدة  صالحيتها.

§ الرنجة: 
و  الشوك  و  الجلد  إزالة  يمكن  و  أوالً  القشور  من  تنظف 
الرأس قبل التدخين، ثم توضع فى محلول ملحى تركيزه 
ثم توضع على خشب  إلي ثالثه  لمدة من ساعتين   20%

اإلعداد الو�قائي لألسماك
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المدخنة  المملحة و  السليم لألسماك  ◄ويتطلب اإلعداد 
اآلتى:

يجب إختيار األسماك الطازجة و التى   1-
لم يظهر عليها أى من عالمات الفساد.

اإلبتعاد  و  جيد  طعام  ملح  إستعمال   2-
عن إستعمال أنواع رديئة منه حتى ال يتسبب 

أحمال بكتيرية.الملح فى إضافة 
-3 إتباع 
الشروط 

الصحية للعاملين 
و كذلك لألدوات و 
األوعية المستخدمة.

مراعاة الحفظ السليم والتغليف   4-
فى حالة األسماك المدخنة

أيضاً مراعاة التداول السليم و   5-
أسلوب العرض و عدم ترك تلك األسماك 

فى درجات الحرارة العادية لفترات طويلة.
# ولسنا محتاجين بالطبع للتنويه إلي 
أن الغالبية العظمي من مصنعي 

الفسيخ والسردين ال يلتزمون 
بالشروط السابقة #

ثالث ساعات ثم يدخن لمدة 2-1.5 ساعة.

-2 التدخين البارد )التدخين البطئ(
يخلل فيه السمك جيداً بملح الطعام إلخراج 

كمية كبيرة من الماء. و لذلك يكون أفضل من 
السمك المدخن بالتدخين الساخن. و هنا يدخن 

السمك عند درجة حرارة 
°26-18م لمدة من 2-4 
أيام و يكون الدخان من 

نشارة الخشب و ليس 
من كتل خشبية. مدة 
الصالحية هنا تصل 

إلى أكثر من 140 يوم 
)حوالى 4 أشهر(

و السمك الذى يدخن بالبارد يجب أن يكون 
مخالالً جيداً إلستخراج كمية كبيرة من 

الماء.

اإلعداد الو�قائي لألسماك
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نصائح طبية هامة لتناول األسماك في شم النسيم
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◄ يمكن تناول السلمون المدخن )إن أمكن طبعاً( بدالً من 
الفسيخ والسردين والرنجة لما قد يترتب علي تناولهم 
من أمراض حتي في حالة إتخاذ اإلحتياطات الالزمة أثناء 
اإلعداد لما قد يحدث من أخطاء ولكن في حالة تناولها 

يجب اإللتزام باآلتي :

♦ أعصر الليمون علي الفسيخ حيث أن هذا الوسط 
الحامضي ال يناسب وجود البكتريا . 

♦ جهز السردين والملوحة والفسيخ في اليوم السابق 
جيدا ًًًًً,   تنظيفهم  بعد  ليمون وخل وزيت  في  للتناول 

والتخلص من الرأس واألحشاء.
 

♦  إقلي الفسيخ في الزيت  لدرجة 100 مئوية )أي يكون 
وهذه  دقائق  عشر  ولمدة  الماء(  غليان  درجة  نفس  للزيت 

الطريقة الوحيدة للقضاء علي سمومه !

نصائح طبية هامة
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♦  الرنجة أكثر أمانا من الفسيخ ، نظراً لتعرضها للحرارة الشديدة .

♦  إشتري الفسيخ من مصادر موثوقة   ويجب أن تكون عملية 
التمليح قد تمت في براميل خشبية وليس في صفائح مغلقة.

خصوصاً  الملح ,   من  المرتفع  لمحتواه  الفسيخ  من  تكثر  ♦  ال 

للمرضي ،حيث ال يسمح لهم إال بتناول قطعة صغيرة فقط من 

الفسيخ تجنباً ألضرار الملح أو البروتين الزائد عن المسموح به. 

♦ يحظر تناول الفسيخ بالنسبة للمرضي الممنوعين من 
الملح أو البروتين الحيواني.

♦ توجه مباشرة ألقرب مستشفي عند اإلصابة بنزالت معوية 
حادة ويظهر على المصاب أعراض هبوط في الدورة الدموية، 

مع أعراض عصبية أخرى، ويتم العالج بأخذ ثالث حقن.

♦ جمد الفسيخ قبل استخدامه لمدة  يومين  لقتل ما به من طفيليات 

إذا كان قد تم تمليحه لفترة غير كافية . 

نصائح طبية هامة
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♦ تناول كميات كبيرة من الخضراوات كالبصل األخضر 
والخس والمالنة والترمس أيضاً ألنها تساعد في التخلص 

من الملح.

♦ اغسل تلك الخضراوات المذكورة والخضراوات الورقية 
وغيرها  الفجل  البقدونس  الجرجير  الخس  مثل  عموما 

بوضعها فى محلول ليمون او خل لمده عشردقائق لفصل 

بالماء  الخضروات  إغسل  ثم  الكبدية  الدودة  حويصالت 

الجارى النقى

برمنجنات  محلول  فى  الخضروات  وضع  واألفضل   

يقتل  حيث  دقيقه   11 لمده  لتر  مجم/   24 البوتاسيوم 

الحويصالت نهائيا ويغسل جيداً بالماء الجارى النقى . 

نصائح طبية هامة
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۩ ا.د/ ندا خليفه منصور
أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم 

ومنتجاتها

۩ مقال بشبكة محيط لكل من : 
- الدكتور عبد الرحمن النجار

 »مدير المركز القومي للسموم«
- الدكتور صالح حسين    

»أستاذ الصناعات الغذائية بزراعة 
القاهرة«

۩ مقال للدكتور محمود عمرو
- جريدة األهرام

المصادر
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مع حتيات
إدارة اإلرشاد البيطري

اهليئة العامة للخدمات البيطرية

يسعدنا تلقي مالحظاتكم ومقرتحاتكم

https://www.facebook.com/GOVS.ext

GOVS.ext@hotmail.com 
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